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Riveiro, fago mentes de dous sonetos de
Camões que teimosa e fusionadamente a lectura dos
versos da poeta de Cerponzóns me fai evocar. Só sei o
primeiro e o último verso de cada un deles. O resto é
unha mestura na que non sei xebrar polo dereito que é
o que vai con “Quanta incerta esperança, cuanto enga-
no” e o que con “Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades”. Así e todo, continúo. Esta poesía ten un
resorte para continuar e, de alí a pouco, un estalido
para te deteres. Así me flúe a min a poesía de quen
fabrica a engrenaxe estes ritmos. Estalidos son hetero-
topías (a  Foucault tamén lle podíamos buscar meta-
heterotopías) coma estas: “o que pisamos non é un
territorio / é un extenso inmensurábel campo / de con-
centración”. E mailo sofá.

O corpo, o territorio e a civilización. O abandono do
sofá é o abandono do ser, do sedere, do sedentarismo:
a ruptura co neolítico. Por iso fago acordanza de Luis
de Camões, pola negación da esperanza desde esa
toma de posición (“a esperanza non me seduce”), por-
que neses dous sonetos se entremesturan versos con-
tra a esperanza con versos sobre a mutación, a dialéc-
tica: “Continuamente vemos novidades / diferentes em
tudo da esperança”. Si, é este un libro que se recrea, e
a quen non lle vén tamén ás mentes Xabier Cordal, na
transmutación: “de  sermos algo de aquí en diante / xa
só poderemos recoñecernos na mudanza”. 

O que pasa é que fronte ó patetismo de Camões
diante das mutacións, fronte ó espanto de que a
mudanza “não se muda já como soía”, Elvira celebra o
paso dialéctico, o troco, celebra a morte e maila vida,
celebra o futuro contra a saudade e a certeza. É esta
celebración da mutación, unha celebración alegre;
unhas veces mesmo festiva, con “orxía preposicional”
incluída, outras xogoral: “reterritorializador ou reterrito-
rializadora”. É esta a transitividade que canta a poeta: o
esboroamento, os cascallos (non se di casa, dise edifi-
cio), o nomadismo das sementes voadoras. 

Teño que volver ás Líricas do portugués uni-
versal para poder fixar os respectivos textos deses

dous sonetos que se me enlearon lendo estes Corpos
transitivos. Sei que un acaba defendendo (ese é o seu
consolo) as esperanzas  vinculadas ó amor como as
únicas inmutábeis pois: “duram para sempre com o
amado”.  En Elvira Riveiro tamén o amado muda. Aquí
nestes intensos poemas até se parte o corazón do
meu amigo de me querer ben, contradicindo a Johan
Airas de Santiago. Aquí non hai amor nin outras ata-
duras. Aquí somos “sámara que deserta do pradairo”
e vai na ventura das augas do río sen principio nin fin,
en desamparo.

Fernando Pérez, sarrián e pontevedrés, cuxa
memoria se evoca no inicio destas páxinas, ben segu-
ro que as saudaría alegre e as lería lucidamente feliz.

O corpo, o territorio e a civilización
Anxo Angueira Texto

Esta poesía ten un resorte para
continuar e, dalí a un pouco, un
estalido para te deteres. Estalidos
son heterotopías coma estas: “o que
pisamos non é un territorio / é un
extenso inmensurábel campo / de
concentración”. E mailo sofá.
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